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Studenckie praktyki
w dobie pandemii

aktualności i wydarzenia
Maraton pisania listów
Społeczność Akademicka WSBiP już po raz 5. w dniach 30 listopada – 11 grudnia
wzięła udział w corocznej akcji Amnesty Inernational polegającej na pisaniu listów
w obronie osób represjonowanych za walkę o prawa człowieka.
Maraton Pisania Listów to największa globalna akcja na rzecz praw człowieka.
Napisaliśmy ponad 100 listów, które zostały wysłane do ambasad krajów, z których
pochodzą tegoroczni Bohaterowie.
„Choć wydawałoby się, że mamy za sobą stulecie totalitaryzmów i ideologii, wciąż na
świecie ludzie są represjonowani, a nawet giną w walce o fundamentalne prawa
człowieka. Rozwija się nauka, ludzkość myśli o podboju kosmosu, a tymczasem żyją
wśród nas więźniowie polityczni, więźniowie sumienia, łamane są podstawowe
zasady humanitaryzmu. Musimy dołożyć starań aby nigdy więcej religia, ideologia i
chęć dominowania człowieka nad człowiekiem nie były przyczyną ludzkich
dramatów i prób ograniczania wolności w wymiarze osobistym i zbiorowym.” –
powiedział dr Paweł Gotowiecki, Rektor WSBiP, który również chętnie przyłączył się
do akcji.
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aktualności i wydarzenia
Praktyki studenckie w dobie koronawirusa
Pielęgniarstwo to poświęcenie, powołanie i przede wszystkim troska o życie i zdrowie innych.
Studenci oraz Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości cały czas wspierają
i czynnie uczestniczą w walce z koronawirusem stając ramię w ramię z personelem
medycznym ostrowieckiego szpitala.
Studenci kierunków medycznych w całej Polsce mają możliwość zaliczenia zajęć praktycznych
poprzez wolontariat. Studenci kierunku Pielęgniarstwo WSBiP od początku pandemii
decydują się na to rozwiązanie i chętnie zgłaszają się do pomocy w szpitalu. W obecnym czasie
każda para dodatkowych rąk do pracy w ochronie zdrowia ma znaczenie. Cała Społeczność
Akademicka niezwykle szanuje naszych Studentów za taką postawę. Jesteśmy dumni
i podziwiamy ich fantastyczną pracę i ogromne zaangażowanie.
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WSBiP po raz kolejny zagrało razem z WOŚP
Jak co roku Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim przyłączyła się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku zdecydowaliśmy się na zbieranie pieniędzy do stacjonarnej puszki
WOŚP. Przez niemal dwa tygodnie można było wrzucać gotówkę do puszki, która
znajdowała się w rektoracie Uczelni.
Dzięki hojności i zaangażowaniu całej Społeczności Akademickiej, udało nam się
zebrać kwotę 1701, 46 złotych. Dodatkowo Samorząd Studencki WSBiP ze swoich
środków przeznaczył na konto fundacji 1000 złotych.
Warto przypomnieć, że celem tegorocznej akcji WOŚP jest zakup sprzętu dla
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP
dedykowany laryngologii.
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aktualności i wydarzenia
Nowe biuro Samorządu Studenckiego
Wraz z Nowym Rokiem Samorząd Sudencki
WSBiP będzie urzędował w nowym biurze. Na
potrzeby studentów ze środków własnych
Uczelni został wyremontowany pokój nr 24
znajdujący się na parterze bloku C tuż obok
Biblioteki.
Nowe biuro zostało wyposażone w sprzęt
komputerowy, drukarkę oraz niezbędne
artykuły biurowe, które ułatwią pracę
Samorządu Studenckiego.
Dodatkowo z pomieszczenia korzystać będzie
nowo powstałe Akademickie Studenckie Koło
Naukowe prowadzone przez doc. dra Marka
Świecy.
Pomieszczenie będzie wykorzystywane do
pracy studentów na rzecz Uczelni. To tu
odbywać się będą zebrania Samorządu
Studenckiego oraz spotkania studentów
należących do koła naukowego.
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aktualności i wydarzenia
Dom studenta
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św. dysponuje wolnymi
pokojami pod wynajem studentom,
wykładowcom,
a
także
gościom
zewnętrznym.
Budynek Domu Studenta znajduje się przy
ulicy Antoniego Hedy ps. "Szarego" 28
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dysponujemy pokojami dwuosobowymi.
Na każdej kondygnacji budynku
usytuowane są natryski, toalety oraz w pełni
wyposażone kuchnie. Przy
budynku
znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe
oraz park.
Cena za 1 osobę wynosi 35 zł za dobę.
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aktualności i wydarzenia
Geopolityka i Geostrategia - druga edycja
Geopolityka i Geostrategia to jedyne takie studia w Polsce.
Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska geopolitycznego
i potrzeby rynku pracy. Studia adresowane są do osób, które obecnie lub
w przyszłości zamierzają zajmować się i specjalizować w zagadnieniach
bezpieczeństwa
międzynarodowego, ryzyka geopolitycznego, analiz
geostrategicznych.
Program studiów napisany przez dr. Leszka Sykulskiego, wybitni specjaliści
z Polski i zagranicy w charakterze wykładowców, zajęcia w języku polskim
i angielskim, patronat merytoryczny Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego,
a także dodatkowy certyfikat Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego oraz
forma kształcenia na odległość- to czynniki, które przyczyniły się do niebywałego
sukcesu studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia.
Dlatego też już od marca rusza kolejna edycja tego kierunku. Tak jak w rekrutacji
letniej, liczba miejsc ogranicza się do 35 osób.
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 4 listopada
2020r. nr 58/2020 wprowadza zmiany w
programie studiów w zakresie zajęć
kształtujących umiejętności praktyczne,
zajęć praktycznych i zawodowych, w celu
umożliwienia studentom odbycia zająć w
części lub w całości w podmiotach
leczniczych lub służbach sanitarno epidemiologicznych.
Zarządzenie Rektora z dnia 16 listopada
2020r. nr 60/2020 dotyczy miesięcznych
kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i
zapomogi w semestrze zimowym w roku
akademickim 2020/2021 wypłacancyh z
funduszu
pomocy
materialnej
dla
studentów WSBiP i jej filii.
Zarządzenie Rektora z dnia 19 listopada
2020r. nr 61/2020 dotyczy rejestracji
Akademickiego
Studenckiego
Koła
Naukowego WSBiP pod opieką dra Marka
Świecy.

Decyzja Rektora z dnia 4 listopada 2020r. nr
18/2020 dotyczy powołania Pełnomocnika
rektora ds. Kształcenia Medycznego.
Zgodnie z decyzją stanowisko objęła dr n.
med. Monika Borek, która będzie
odpowiedzialna za realizację zadań
zleconych prez Rektora w zakresie
funkcjonowania i rozwoju kierunku
Pielęgniarstwo, działaności dydaktycznej
Uczelni w obszarze kształcenia medycznego.
Decyzja Rektora z dnia 19 listopada 2020r.
nr 21/2020 dotyczy sprawozdań nauczycieli
akademickich z wyjazdów zagranicznych.
wykładowcy, którzy wyjeżdżają w ramach
programu Erasmus + lub jako oficjalni
przedstawiciele WSBiP do zagranicznych
ośrodków zobowiązani są do sporządzenia
sprawozdań uwzględniających cel wyjazdu,
skład delegacji, przebieg wizyty itp.
Decyzja Rektora z dnia 19 listopada 2020r.
nr 22/2020 dotyczy wytycznych procesu
hospitacji nauczycieli akademickich.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych

Decyzja Rektora z dnia 8 grudnia 2020r. nr
25/2020
dotyczy
archiwizowania
dokumentacji egzaminów i zaliczeń
potwierdzających efekty uczenia się.
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